Benica Campers B.V.
Binnenhaven 4 a
7547BH Enschede
Telefoon: 053-4349494
Email: info@benica.com
Web: http://www.benica.com

Hymer T 692 Cl (2008)
Algemene informatie:
Opbouw

Semi-integraal

Slaapplaatsen

3

Bed 1 (lxb)

195x140

Maximaal Gewicht
Lengte / Breedte

3500 kg
7,09 m / 2,30 m

Stahoogte

2,00 m

Kilometerstand

65.700

Brandstof

Diesel

Transmissie

Handgeschakeld

Cilinderinhoud / Vermogen

2198 cc / 140 pk

Cilinders
Automerk

4
Ford Transit Transit
2.2 140PK

Indeling:

Accessoires:
ABS, Achteruitrijcamera, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Airco, Boiler, Cassettetoilet, Combicassettes,
Cruise control, Dakluik, Douche, Draaibare voorstoel(en), Elektrische opstap, Elektrische ramen,
Elektrische spiegels, Fietsenrek, Gascomfort, Kachel, Kluisje, Koel/Vries combinatie, LPG‑installatie,
Luchtvering achteras, Luifel, Omvormer/Lader, Plissé verduistering, Radio/CD, Reservewiel, Ringverwarming,
Serviceluik, Stuurbekrachtiging, Toilet, Vuilwatertank, Watertank (vast), Zonnepaneel
Omschrijving:
Een Hymer Tramp met een Queensbed uit 2008.
Gebouwd op op een sterke Ford 2.2td met 140PK.
De verstuivers zijn gecontroleerd door een erkend bedrijf, hier is een test rapport van aanwezig.
Een goed onderhouden camper met een aantal aantrekkelijke accessoires.
Luchtvering op de achteras, zonnepaneel en GPS tracker.
Voorin een ruime halve treinzit met de mogelijkheid het tafelblad te verbreden.
Het keukengedeelte is uitgerust met een 3 pits kooktoestel en spoelbak.

Prijs:

€ 37.500,00
Alle gepresenteerde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en zetfouten.

Daaronder is veel opbergruimte.
De koelkast heeft een inhoud van 150ltr en daarboven een vriesvak in de AES-uitvoering.
De badkamer heeft een compacte douche en een wc met de nodige opbergruimte.
Achterin is het queensbed.
Als het bed omhoog wordt getild bevindt zich hieronder een grote bergruimte.
Deze bergruimte is ook bereikbaar via de buitenzijde van de camper.
Een lpg-ﬂes met buitenvuller zorgt voor dat er niet meer met gasﬂessen hoeft te worden gesleept.
Een omvormer kan er voor zorgen dat u telefoon en laptop 's nachts kunnen worden opgeladen.
Deze Hymer Tramp is een perfecte camper om lang mee te kunnen camperen.

Prijs:

€ 37.500,00
Alle gepresenteerde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en zetfouten.

